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  تحليلية ة:دراسعند المفسرين  التفسير المقارن
Al-Tafsir al Muqarin according to Mufassireen:  

An analytical Study 
  iiحمدسمين ا               iعمر فاروقمحمد 

Abstract  
This article deals with the important aspect in the discipline of 

principles of interpretation of the Holy Qur'an, it encompasses a 

theoretical study of the comparative interpretation and 

commentaries of the Holy Qur'an, which may be useful for the 

students of the said discipline in comprehensively 

understanding the message of Allah almighty, it is not possible 

for a single interpreter of the Holy Qur'an to discussed clarify  

all the possible aspects of the texts and the underling massage of 

Allah almighty, thus a student of this discipline need to study 

different commentaries comparatively for batter understanding 

and developing of a sound approach toward the text of the Holy 

Qur'an, so we have therefor tried to elaborate and clarify the 

theoretical concept of comparatively study of interpretation of 

the Holy Qur'an which will be helpful for the readers in journal 

and student in particular. In this article the meaning of the word 

“tafseer” has been technically explained and then the 

“comparative study of interpretations of the Holy Qur'an “has 

been discussed in detail in light of the opinions of learned  

scholars of the said discipline. This is followed by a 

comprehensive historical preview of the Comparative studies of 

the commentaries of the Holy Quran from the beginning of the 

codification of comparative methods and compilation of 

commentaries of the Holy Qur'an. Finally the methodologies 

adopted by different interpreter, in the field of comparative 

study of commentaries of the Holy Quran have been elaborated 

along with referenceof those commentaries which represent a 

particular methodology for instants, some of the writers foxed 

on the analytical study of that commentaries while other foxed 

on the comparison of different method of the interpretation. 
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مجلها حكمة وبياناً، وأوضحها احلمد هللا الذي جعل القرآن الكرمي أجل الكتب قدراً، وأغزرها فائدة ونفعاً، وأ
دليًال وبرهاناً، والصالة والسالم على الرسول األمني املبلغ املبني هلذا الكتاب العظيم وعلى آله وصحبه ومن 

 سار على جه إىل يوم الدين. وبعد!
اء. وقد فأوحى اهللا تعاىل القرآن وجعله آية على صدق رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وحتدى به البلغاء والفصح

نسجه نسجًا يف منتهى اجلمال والدقة حبيث يفي أكثر ما حتتمله األلفاظ من املعاين واملقاصد بأوجز عبارة 
وأقصرها؛ وهذا يعترب جانبًا مهمًا من جوانب إعجازه. ولقد قيض اهللا لكتابه الكرمي رجاًال فضالء وعلماء 

، ففي كل عصر تعددت مناحيهم، وتنوعت مسالكهم، أجالء اعتنوا به عناية بالغة، واهتموا بفنونه وجزئياته
  وبذلك اختلف وجهات نظرهم لآليات حسب قرحية كل منهم مبا ميكن اجلمع بينها ومحلها على بعضها. 

وقد تنوع تفسري القرآن الكرمي يف كل عصر حسب مقتضيات العصر وثقافته ومتطلباته وتعددت 
ناهجهم يف أربعة أنواع: التفسري اإلمجايل، والتفسري التحليلي، مناهج املفسرين واجتاهام ومسالكهم، فظهرمت

  والتفسري املوضوعي، أما الرابع واألخري فهو التفسري املقارن.
أمهية املوضوع:تنبع أمهية التفسري املقارن الذي يتناول ألوانا خمتلفة من اسهامات املفسرين املتعددة 

د علمية مدروسة وختليصه من األقوال الضعيفة املبنية على ويعمل على تصحيح مسار التفسري وضبطه بقواع
أسس غري سليمة. ويضاف إىل هذا الوقوف على وجهات نظر جديدة، والتمهيد لفتح أبواب ونوافذ لألفكار 

  والعقول والقلوب لتأليف منهج عام جيمع آراء املفسرين املختلفة.
نية واسعة جتعل القارئ أن يعرف أن لتفسري والبحث يف التفسري املقارن ميكن أن يقدم ثقافة قرآ  

اآلية الواحدة توجيهات خمتلفة وروايات متعددة، مما يوجب علينا أن نعلم ما قاله العلماء اآلخرون لنقف على 
ما حتويه اآلية من معانومدلوالت األلفاظ. فالتفسري الواحد مهما كان قائله ال يعّد جامعًا ملا يوجد يف اآلية 

ن القرآن كالم اهللا تعاىل، وكالم املفسر مهما كان مستواه العلمي فهو من البشر، وال حييط من أحكام، أل
  املخلوق بكالم اخلالق؛ لذلك يهتم بأمر التواتر واألخذ به ما قال مجهور العلماء.

  :مفهوم التفسير المقارن
ملركب يتوقف على مصطلح التفسري املقارن مركب من كلمتني "التفسري" و "املقارن"، وفهم اأن   

فهم أجزائه، بناء على ذلك يستحسن أن أذكر أوالً معىن "التفسري" ونثنيه بذكر معىن "املقارن" ليتسىن لنا بعد 
  ذلك تعريف مصطلح "التفسري املقارن" فأقول وباهللا التوفيق:

  :التفسير لغة
  ذكر أصحاب املعاجم االشتقاقات املختلفة للمادة لفظ "التفسري"، كما يلي:

َغطى، والتفسرة من الفسر كما أن التفسري منه؛ أي املاء الذي 
ُ
التفسري من الَفْسُر: اِإلبانَة، وكْشُف امل

 وقيل: هو مقلوب من َسَفر. والسفر يف األصل الكشف، يقال:  1ينظر فيه األطباء
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 .2كشفت عن وجهها، وهي سافر َسَفَرْت املرأة: 
 وفي لسان العرب: 

الشيء يفسره، بالكسر وبالضم فسراً، وفّسره: أي أبانه، والتفسري مثله، والتفسري   الفْسر: البيان، َفسر
  .4. والسفر: بياض النهار، وسفر الصبح وأسفر: أضاء3كشف املراد عن اللفظ املشكل

  فاملشتق: الفسر والسفر يتقارب يف اللفظ واملعىن؛ أي الكشف.
  التفسير اصطالحاً:

 -سيتضح ذلك بعد بياا-التفسري، وكلها تؤدي إىل معىن واحد تعددت تعريفات العلماء ملصطلح 
  منها:

التفسري هو: "توضيح معىن اآلية وشأا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة 
 .5ظاهرة"

 وقد عرف الزركشي التفسري بأنه: 
كيها ومدنيها، وحمكمها ومتشاها، "علم نزول اآلية وسورا وأقاصيصها واإلشارات النازلة فيها، مث ترتيب م

 .6وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، وجمملها ومفسرها"
وهناك تعريف آخر جامع خيتلف عن سابقه وهو: " التفسري علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكرمي 

  .7من حيث داللته على مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية"
  :غةالمقارنة ل

  "املقارنة" مشتق من "قـََرَن"، ويطلق يف اللغة على معاٍن ثالث:
 . 8الوصل: يقال: قـَرَْنُت الشيَء بالشيِء إذا وصلته به

صاِحُب. وقرينة الرجل: إمراته
ُ
؛ ملقارنته إياها. ومنه قوله 9املصاحبة: قارَنـُْته ِقرَاناً: أي صاَحْبُتُه، والَقرِيُن: امل

 .11"، قال الطربي: "خليالً وصاحباً 10 َء َقرِينا﴾ا َفَساَقرِين طَٰنُـَلهُ لشيتعاىل:﴿َوَمن َيُكِن ٱ
o 12اجلمع: والقران: اجلمع بني احلج والعمرة.  

  :التفسير المقارن في االصطالح
بتعريف التفسري املقارن للقدامى ولكن وجد من املتأخرين من عّرفوهفي ثنايا كتبهم؛ وهذا  نامل أظفر 

بار املصطلح، ولكن اليعين ذلك أنه افتقد هذا عند القدامى، وسيتبني ذلك الحقًا من يعين أنه جديٌد باعت
  خالل تاريخ ونشأة التفسري املقارن. 

فمن املتأخرين عرّفه الدكتور أمحد الكومي فقال: وهو بيان اآليات القرآنية على ما كتبه مجع من   
م والبحث عما عساه يكون من التوفيق بني ما ظاهره املفسرين مبوازنة آرائهم واملقارنة بني خمتلف اجتاها

  .13تلفاً من الكتب السماوية األخرى"خمتلف من آيات القرآن واألحاديث وما يكون ذلك مؤتلفاً أو خم
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وكذا عرّفه من بعده مصطفى إبراهيم املشين مع زيادة وتفصيل حيث قال: أن التعريف اجلامع   
يعىن باملوازنة بني آراء املفسرين وأقواهلم يف معاين اآليات القرآنية  للتفسري املقارن: هو التفسري الذي

وموضوعاا ودالالا، واملقارنة بني املفسرين يف ضوء تباين ثقافام وفنوم ومعارفهم، واختالف مناهجهم 
رأي الراجح وتعدد اجتاهام وطرائقهم يف التفسري، ومناقشة ذلك ضمن منهجية علمية موضوعية، مث اعتماد ال

  .14استناداً إىل األدلة املعتربة يف الرتجيح
املوازنة بني آراء املفسرين يف بيان اآليات القرآنية، واملقارنة بني  هيفامللخص للتعريفني املذكورين:   

  مناهجهم ومناقشة ذلك وفق منهجية علمية موضوعية. 
  :نشأة التفسير المقارن وتطوره

ري املقارن من عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت لقد كانت بدايات قواعد التفس  
مالحمه العامة قد الزمت نشأة بيان القرآن الكرمي وواكبت مراحله وتطورت مع تطور التفسري عرب العصور 

  والعهود، إال أا كانت ذات طابع نظري يف بداية األمر. 
يقدمون اجتهادام إىل املعلم  فكان الصحابة رضوان اهللا عليهم جيتهدون يف مسائل الدين، مث  

احلقيقي صلى اهللا عليه وسلم ليضع أقواهلم يف امليزان ومييز الصحيح من السقيم ويرجح ما صّح منها ويلغي 
اآلخر كما قارن صاحب الوحي صلى اهللا عليه وسلم قول الصحايب الذي متارى بصاحبه يف املراد من املسجد 

 عليه وسلم قول أحدمها بإشارته إىل مسجده فقال صلى اهللا عليه الذي أسس على التقوى؟ ورجح صلى اهللا
. وأحيانًا يؤيد صلى اهللا عليه وسلم القولني وحيّكم عليه السالم بصحتهما يف 15وسلم: هو مسجدي هذا

حني عدم تعارضهما كما حدث االختالف بني الصحابه يف القراءات؛ ومن أشهر ما ورد يف قصة عمر بن 
عنه مع هشام بن حكيم رضي اهللا عنه حني مسع عمر هشامًا رضي اهللا عنهما يقرأ سورة  اخلطاب رضي اهللا

وأخذ به إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فيؤيد  16الفرقان يف الصالة بغري احلرف الذي يقرأ ا، فلببه بردائه
  .17صلى اهللا عليه وسلم ما لعدم تعارضهما

د األول بعد النبوة وقد كثرت فيه هذه األمثلة؛ حيث وهكذا إىل أن جاء عصر الصحابة؛ العه  
اختلف الصحابة بعضهم مع بعض يف بيان مفهوم بعض اآليات القرآنية كما قال السيوطي: واختلف 

، وبدت هلم مواقف يف معاين كلمات القرآن 18الصحابة يف معىن اآلية فأخذ كل برأيه على منتهى نظره 
ني قارن قوله بقول صاحبه فرجعإىل قول صاحبه إن كان احلق فيه الكرمي؛ فاحيانًا صاحب أحد القول

ِديَ عنده؛كما قارن ابن عباس رضي اهللا عنهما قوله يف املراد بـ ﴿َوٱل أا اخليل حني تغري يف 19﴾حاَضب تِ اعَٰ
رن سبيل اهللا، بقول علي رضي اهللا عنه بأا اإلبل،فرجع ابن عباس إىل قول علي رضي اهللا عنهم حبجة. أو قا

الصحايب بني أقوال الصحابة مث رّجح قول أحد منهم كما وازن عمر بن اخلطاب قول بعض أشياخ بدر عن 
بأن اآليات تدل على احلمد واالستغفار عند النصر والفتح،  20... حُ َوٱلَفت رُٱللهِ َء َنصِإَذا َجاقول اهللا عزوجل ﴿
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الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فرجح عمر قول ابن بقول ابن عباس رضي اهللا عنهما بأن املراد منها هو أجل 
. وكذا من جاءوا من بعدهم من أتباعهمأخذوا منهم فيما وجدوا عنهم فدرسوه 21عباس رضي اهللا عنهم

واستخرجوا منه األدلة واستعرضواها حسب العقيدة، واللغة، والبالغة، والعلوم األخرى حسب ما تقتضيه 
هدوا فيما مل جيدوا عنهم شيئًا فوجد االختالف تارًة فيما بينهم فمّر العصر األقوال املنقولة منهم. وكذا اجت

حىت جاء اجلانب التطبيقي هلذا العلم ولكنه مل يرد كمصطلح يف هذا حني؛ ومن ذلك اإلمام الطربي والذي 
يح بينها عرف بعرض أقوال املفسرين من الصحابة والتابعني وغريهم واملوازنة بينها ومناقشة أدلتها والرتج

  22استناداً باألدلة والرباهني.
وهكذا تطور األمر فأصبح كل مفسر يستعرض أقوال القدامى أو من سبقهم من املفسرين ويوازا   

هـ) أقوال 542ويرجح بينها على أسس علمية منهجية صحيحة، كما قارن ابن عطية األندلسي (املتوىف:
  اىل:العلماء بتخصيص النعمة يف تفسريه عند قوله تع

  23فَاْرَهُبونِ يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الِيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوأَْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإياَي  
  فقال:
"قال الطربي: بعثة الرسل منهم، وإنزال املن والسلوى، وإنقاذهم من تعذيب آل فرعون، وتفجري  

"النعمة هنا أن دركهم مدة حممد صلى اهللا عليه وسلم". وقال آخرون: "هي  احلجر". وقال غريه:
  أن منحهم علم التوراة وجعلهم أهله ومحلته". 

فأخذ ابن عطية النتيجة بعد موازنة أقواهلم فقال: "وهذه أقوال على جهة املثال، والعموم يف اللفظة 
  24هو احلسن".

مفاتيح  تفسريهالعلماء يف تعريف الفقري واملسكني يف  هـ) أقوال606: املتوىفوكذا وازن الرازي (  
 الغيب عند قوله تعاىل:

َا ٱلصَدقَُٰت لِل ِإمن 
َ
ِكنيِ ُفَقرَاِءَوٱمل ِمِلنيَ َوٱل سَٰ  25...َهاَعَلي عَٰ

  فقال:
"عن جابر بن عبد اهللا أنه قال: الفقراء فقراء املهاجرين، واملساكني الذين مل يهاجروا. وعن احلسن: 

 اجلالس يف بيته، واملسكني الذي يسعى". وعن جماهد: "الفقري الذي ال يسأل، واملسكني الذي "الفقري
  يسأل". وعن الزهري: "الفقراء هم املتعففون الذين ال خيرجون، واملساكني الذين يسألون". 

  26مث رّجح من هؤالء قول جماهد؛ بأن الفقري ال يسأل، واملسكني يسأل.
  هـ) أقوال العلماء يف سبب نزول سورة الطالق يف تفسريه فقال: 745: املتوىفوقارن أبو حيان (

"قال قتادة عن أنس: سبب نزوهلا طالق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفصة رضي اهللا 
عنها. وقال السدي: "طالق عبد اهللا بن عمرو". وقيل: "فعل ناس مثل فعله؛ منهم عبد اهللا 

 بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت". وقال القاضي  بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعيد
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  أبو بكر بن العريب: "وهذا وإن مل يصح، فالقول األول أمثل". 
  27مث وصل أبو حيان من هؤالء األقوال إىل: "أنه بيان لشرع مبتدأ".

العلق، هـ) هذا املنهج يف تفسريه فقارنقولني يف السورة اليت نزلت بعد 1393:املتوىفوتتبع ابن عاشور (
  فقال: 

  "واختلف فيما نزل بعد سورة العلق، فقيل: "سورة ن والقلم"، وقيل: "نزل بعد العلق سورة املدثر". 
إىل أن تفرع هذا العلم إىل فصول  28مث رّجح ابن عاشور القول الثاين فقال: "ويظهر أنه األرجح"

  وأبواب ومباحث وعرف مبصطلحه أي التفسري املقارن.
  المقارن أهم كتب التفسير

  أكتفيت هنا بذكر بعض كتبوأحباث اليت تناولت فيها التفسري املقارن: 
 التفسري املقارن بني النظرية والتطبيق، لروضة عبد الكرمي، رسالة دكتورة، طبعها: دار النفائس، األردن.

منهج ابن عطية يف التفسري: لعبد الوهاب فايد، الباب الثالث: مقارنة بني ابن عطية والزخمشري والبغوي وابن 
 العريب.

مدرسة التفسري يف األندلس: ملصطفى املشين، حيث تناول الباب الرابع املقارنة بني مدرستني خمتلفتني وكان 
 سرين املشرقيني يف املوضوعات واملناهج.عنوانه: مقارنة بني املفسرين األندلسيني وبني املف

كلية   -تفسري سورة آل عمران بني الزخمشري وأيب حيان: لعطية صدقي األطرش، خمطوطة رسالة دكتوراه
 القاهرة. -الدراسات اإلسالمية والعربية األزهر

بني الزخمشري وابن قسم التفسري للجامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد املشروع بعنوان: املقارنة  قد بدأ
: وقد اختار الباحث أوال موضوع لنيل درجة املاجستريعطية، لطالب املاجستري حسب سور القرآن الكرمي.

  تفسري سورة العنكبوت دراسة مقارنة بني تفسري الكشاف للزخمشري وتفسري احملرر الوجيز البن عطية.
  :ألوان التفسير المقارن

  : التفسري املقارن ينقسم إىل لونني
      اللون األول: املقارنة التحليلية

  اللون الثاين: املقارنة يف املناهج واالجتاهات
  اللون األول: المقارنة التحليلة

تندرج حتت هذا اللون "املوازنة بني مفسَرين أو أكثر يف اآلية أو اآليات اليت جتمع يف مكان واحد   
املفسرَين أو أكثر يف آية واحدة أو آيات بأجزاء أو حتت موضوع واحد. فالباحث يف هذا اللون جيمع آراء 

تفصيلي؛ من بيان معاين اآلية رواية أو دراية، وذكر القراءات، وأسباب النزول، واللغة والبيان، واإلعراب، 
وغريهم، مث يقارن بينهم ويرجح قول أحد منهم على اآلخر يف هذه ااالت مع ذكر أسباب الرتجيح. أو 
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اآليات املختلفةمبوضوع واحد؛ مثل: "املسائل العقدية" بني القاضي عبد اجلبار والشريف يقارن آرائهم بني 
املرتضى والزخمشري، و"أسباب النزول" بني الطربي والسيوطي، و"املناسبات بني اآليات" بني الرازي 

حسني على يف واملناسبات بني السور واآليات بني محيد الدين الفراهي وبني الشيخ  والبيضاوي وأيب سعود،
: مثل "السحر" بني يةالفقهاملسائل ويف ضوء تفاسريمها،أو املقارنة بينهما يف بيان أهم موضوعات السور. 

اجلصاص والطحاوي والكيا اهلراسي وابن العريب، ويف التصوف: "مسئلة وحدة الوجود" بني ابن العريب 
  يف ضوء التفاسري. واملقارنة يف مسئلة "الطالق" بني األحناف وغريهم واآللوسي،

واملقارنة يف التفسري اإلجتماعي "حقيقة املالئكة وإبليس" بني حممد عبده ورشيد رضا،  ؛ويف مسائل املعاصرة
واملقارنة بني آراء غالم أمحد برويز وآراء . بني عبيد اهللا السندهي وبني السيد املودودي و أيب الكالم آزاد 

وميكن املقارنة بني منهجهماومنهج أهل السنة واجلماعة يف  أمني أحسن إصالحي يف التفسري بالسنة،
  التفسري بالسنة.

أو تتسع املقارنة لتكون بني موضوعات القرآن الكرمي وبني موضوعات كتب السماوية؛ مثل "قصة يوسف يف 
  دس.أو "الوصايا" أو "األحكام الشرعية" يف القرآن الكرمي والكتاب املقالقرآن الكرمي والكتاب املقدس"

  المقارنة في المناهج واالتجاهات: اللون الثاني
    أوًال: المقارنة في المناهج

 قال تعاىل: 29يعىن "الطريق الواضح"؛ :املنهج لغة
 .30اَهاجَوِمن ِشرَعة َناِمنُكمِلُكّل َجَعل

 وفي االصطالح:  
ة يف املناهج إذًا املقارن 31يسمى " الطريق الذي يسلكه الباحث للوصول إىل األهداف املنشودة "

تقتضي املقارنة بني مناهج املفسرَين أو أكثر بالعموم وبدراسة وافية دقيقة؛ كما قارن ابن تيمية وأبو حيان 
بني منهج تفسري الزخمشري وتفسري ابن عطية فوصال إىل أن "تفسري ابن عطية أنقل وأمجع وأخلص، وتفسري 

 الزخمشري وأصح نقًال وحبثًا وأبعد عن الزخمشري أخلص وأغوص، وتفسري ابن عطية خري من تفسري
فبمثل هذهتشتمل على املقارنة بني منهج املفسرَين أو أكثر يف علم الرواية؛ أي عنايتهما يف التفسري 32البدع"

باملأثور، ومنهجهما يف اإلسرائيليات واملوضوعات، وغريها. وكذا يف علم الدراية؛ أي اهتمامهما ببيان علوم 
 املسائل الكالمية، واهتمامهما باملسائل الفقهية، ومنهجهما يف القصص، وغريها. اللغة، وموقفهما يف

علوم القرآن؛ أي عنايتهما بذكر أسباب النزول وبيان املكي واملدين، مباحث وهكذا املقارنة بينهما يف 
راسة الزمة تطبق وروايتهما القراءات واحتجاجهما ا، وموقفهما يف النسخ، وأمثال القرآن، وغريها. فهذه الد

يف تفسري سورة معينة مثًال بعنوان: تفسري سورة البقرة دراسة مقارنة بني تفسري الكشاف للزخمشري وتفسري 
  . ، أو ختتص مبحث من مباحث علوم القرآناحملرر الوجيز البن عطية
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 ثانياً: المقارنة في االتجاهات
ينية والكالمية وأساليب كتب التفاسري اليت املقصود من "االجتاه" هنا : هو تأثري االعتقادات الد  

تتكون على أساس عقائد املفسر واحتياجاته لتصنيف تفسريه، وذوقه وختصصه اليت يظهر به  شخصية املفسر 
؛ ألن كل مفسر حمكوم بفكرة خاصة اليت يتبع ا املفسر يف تفسريه، وكذا يغلب على مجيع كتب 33يف تفسريه

حىت نعد هذا التفسري باملأثور، وهذا التفسري بالرأي، وهذا التفسري الفقهي،  التفسري لون خاص من العلوم
وهذا اإلشاري، وهذا اللغوي، وهذا األديب، وهذا العلمي، وهذا االجتماعي، وغريهم. فيمكن لنا أن نقارن 

هي يف التفسري بني هذه االجتاهات؛ مثال: "االجتاه األثري يف التفسري بني السلف واخللف"، أو "االجتاه الفق
بني السلف واخللف"، ومبثل هذا االجتاهات األخرى. وأيضا ميكن لنا أن حنددها يف قرن خاص مثال: "االجتاه 
الصويف يف التفسري يف القرن الثالث العشر"، أو "االجتاه العلمي يف القرن الرابع العشر". وميكن لنا أن حندده 

سري يف شبه القارة اهلندية"، أو "االجتاه العقلي يف التفسري يف شبه مبقام خاص؛ مثال: "االجتاه الفقهي يف التف
  34القارة اهلنديه".

  نتائج البحث والتوصيات
إليها  نامل أهم النتائج والتوصيات اليت توصلجنأن  نريد -بعون اهللا وتوفيقه–بعد إمتام هذا البحث   

  هلذا املوضوع، وهي كما يلي:  نامن خالل دراست
 املقارن يف كتب التفسري وعلوم القرآن املتقدمة باحلد اإلصطالحي إال بدايات قواعد مل يرد التفسري .1

التفسري املقارن قد توجد من عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث تطورت مع تطور التفسري عرب العصور 
قارنة  والعهودحىت توجد اإلشارات يف مقدمات بعض كتب التفسري توحي باملالح العامة فقط هلذه امل
 ككتاب احملرر الوجيز البن عطية، والبحر احمليط أليب حيان، ومقدمة يف أصول التفسري البن تيمية. 

أن مادة "التفسري" مشتق من الفسر أو السفر مع داللتهما على معىن "الكشف"، ومادة "املقارنة" تطلق  .2
صطالحي للتفسري املقارن وهو: يف اللغة على ثالثة معان؛ الوصل، واملصاحبة، واجلمع. أما التعريف اإل

املوازنة بني آراء املفسرين يف بيان اآليات القرآنية، واملقارنة بني مناهجهم ومناقشة ذلك وفق منهجية 
 علمية موضوعية. 

 ،أن املتخصصني املعاصرين يتحدثون عن التفسري املقارن ضمن ألوان التفسري األخرى كالتفسري التحليلي .3
، فيتكلمون باالختصار وباإلشارات إىل املوضوعات واملناهج واالجتهات ومل واملوضوعي ،واإلمجايل

 يتطبقون باألمثلة. 
ينقسم التفسري املقارن إىل لونني؛ األول: املقارنة التحليلية؛ أي املوازنة بني مفسَرين أو أكثر يف تفسري  .4

املقارنة يف املناهج ؛ أي اآلية أو اآليات اليت جتمع يف مكان واحد أو حتت موضوع واحد. والثاين: 
املقارنة بني مناهج املفسرَين أو أكثر يف علم الدراية والرواية وعلوم القرآن يف سورة واحدة أو أكثر، ويف 
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االجتاهات؛ أي املقارنة بني السلف واخللف يف اجتاه األثري، أو العقلي، أو االجتماعي، أو الفقهي، أو 
 اإلشاري، أو اللغوي، أو غريهم. 

التفسري املقارن تعتمد على قواعد الرتجيح، فنرجح مثًال منهج واحد من املفسَرين حسب قواعد أن  .5
 الرتجيح اليت سطرت يف كتب أصول الرتجيح. 

على الباحثني أن تكتبوا الرسائل، واملقاالت، واألحباث يف التفسري املقارن، وقارنوا مبقارنة حتليلية يف سورة أو 
خاص، وكذا قارنوا أصول الرتجيح  مكاناملفسرين واجتاهام يف قرن معني أو يف وبني مناهج  ،موضوع واحد

  بني املفسرَين أو أكثر.
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